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Nākošā avīze būs novembrī 

Jauns zemes pārvaldības dienesta 
zemes lietu speciālists  

    
   Kopš 2009.gada septembra Gaigalavas 
pagasta pārvaldē zemes jautājumus risināja 
lietvede Valentīna Puste. Sākot ar 
2017.gada 1.septembri darbu uzsāka Rēzek-
nes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 
dienesta zemes lietu speciālists Jānis Zelčs. 
   Pieņemšanas laiks Gaigalavas pagastā: 
ceturtdienās: 8.00 - 16.00, tel. 26678123. 

Šķiroto atkritumu punktā turpinās nolietoto elek-
troierīču pieņemšana. 

 Pieņems visas elektroierīces, kuras ar kontaktdakšu pie- 
vieno rozetei. 

 Nolietotās elektroierīces nedrīkst būt izkomplektētas. 

 Elektroierīcei jābūt tādai, kāda tā bija pēdējā lietošanas  

dienā. 

 Katru nodoto elektroierīci reģistrēt reģistrācijas žurnālā. 

 Neatstāt pie pieņemšanas punkta, ja nav kas pieņem. 

 Pieņems Aigars Stūris.  

Gaigalavas pagasta pārvaldes telpās 12.septembrī no plkst.13.30 LAD speciālis-

ti pieņems lauksaimnieku pieteikumus par plūdos radītajiem zaudējumiem!  

Pirotehnikas lietošana ir stingri reglamentēta!!! 
   Ir ienākušas sūdzības, ka Gaigalavas centrā, īpaši vakarā, tiek izmantota dažāda pirotehnika. 
   Neaizmirstiet, ka pirotehnikas lietošana ir stingri reglamentēta un par noteikumu pārkāpšanu draud naudas 
sods. 
   Jāuzsver, ka atbilstoši Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumam - pirotehniskos līdzekļus aizliegts izmantot, ja 
to izmantošana rada risku cilvēka dzīvībai, veselībai, mantai, kā arī izmantot  pirotehniku alkoholisko, narkotisko 
vai citu apreibinošu vielu iespaidā. Arī daudzdzīvokļu māju pagalmos nedrīkst lietot pirotehniskās raķetes. Tāpat 
uguņošanu nedrīkst  rīkot uz gājēju ietvēm, ja nav saņemta pašvaldības atļauja. 
   Administratīvo pārkāpumu kodeksa 181.panta 3.daļā minēts, ka par uguņošanas ierīces vai pirotehniskā izstrā-
dājuma aprites noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu  fiziskām personām no 35 līdz 350 EUR, juridiskām 
personām—no 70 līdz 700 EUR. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.pantā teikts, ka par sabiedriskā miera 
traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības 
normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms), uzliek naudas 
sodu no 70 līdz 500 EUR. 
   Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem, kurus traucē uguņošana, jāzvana policijai, kas pārkāpējus sauks pie atbildības. 

Būsim kārtīgi, cienīsim  līdzcilvēkus un ievērosim likumus!  

Skolā iet mums ļoti patīk, 
Katru rītu draugus satikt. 
Patīk mums kā zvaniņš dzied, 
Aicinot mūs klasē iet. 
 
Stundās rēķinām un lasām, 
Ko vien nezinām, to prasām. 
Gribam taču gudri kļūt, 
Tāpēc vajag čakliem būt.  

Veiksmīgu pirmo  
          mācību gadu!  
Ilze Dārzniece,  
Egita Valtere, 
Markuss Ragaušs, 
klases audzinātāja  
           Inese Bikovska. 

!!! 
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BAZNĪCAS  ziŅAS                                        Mūsu baznīcā veiksmīgi realizēts viens projekts 
 
   Kā jau ziņoju iepriekšējā ziņu izdevumā, Bikavas 
draudzes baznīcā tiek realizēti divi nozīmīgi projekti: 
1.LAD apstiprināts projekts “Kultūras mantojuma sa-
glabāšana un ar to saistīta tūrisma pakalpojumu piln-
veide Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā‖; 
2.Rietumu bankas labdarības fonda atbalstīts projekts 
“Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznī-
cas‖ centrālā altāra restaurācija. 
   LAD atbalstītais projekts – baznīcas fasādes vien-
kāršota renovācija – rit pilnā gaitā.  
   Rietumu Bankas labdarības fonda atbalstītais pro-
jekts ir sekmīgi noslēdzies un mūsu baznīcas centrā-
lais altāris ir ieguvis svaigu un siltu vizuālo risinājumu.     
   Paldies vēlos teikt visiem, kas iesaistījās, lai šie res-
taurācijas darbi norisinātos – Ingai Zapānei par projek-
ta sagatavošanu un piedalīšanos realizēšanā, Rober-
tam Voitam par praktisko darbu veikšanu un projekta 
uzraudzīšanu, Gaigalavas pagasta pārvaldei par res-
tauratora Staņislava Astiča izmitināšanu un visiem 
pārējiem par iesaistīšanos. Milzu paldies restaurato-
ram par darbu – mūsu baznīca ir kļuvusi mājīgāka un 
krāšņāka.  
   Gribu vēlreiz aicināt draudzi mūs atbalstīt, jo fasādes 
atjaunošanas darbiem vēl ir nepieciešams finansē-
jums.  

Dieva svētību vēlot un skolēniem labas sekmes 
 jaunajā mācību gadā, prāvests I.Vigulis 

   

Par izmaiņām kapsētu apsaimniekošanā 
Rēzeknes novada pašvaldība un Gaigalavas pagasta pārvalde aicina izteikt 

viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. 
gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteiku-
miem‖‖, kuri paredz turpmāk ieviest kapa vietas (rezervācijas) nomas maksu: 

“44. Ierādāmo kapavietu izmēri un cenas: 

 
 
Sīkāka informācija atrodama: http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/saistoso-noteikumu-projekti/ 

Pārvaldes vadītājs V.Vabals 

Kapavieta Platums Garums, m Laukums, m² Cena, EUR 

Kapavietas zārkiem   

Vienvietīga 1.75 3.0 5.25 0 

Divvietīga 2,5 3.0 7,5 0 

Trīsvietīga 4.0 3.0 12 34,20 

Četrvietīga 5 3 15 42,75 

Katra nākamā +1 3.0 - +34,20 

Par atkritumu apsaimniekošanu  
pagastā 

Atgādinājums : 
tām mājsaimniecībām, kuras vēl nav noslēgušas atkri-
tumu izvešanas līgumus ar SIA ALAAS, neatliekami to 
izdarīt. Līdz 2017.gada beigām tiks veiktas pārbaudes 
un sastādīti administratīvie protokoli (kuri tiks nodoti 
administratīvajai komisijai izskatīšanai novadā), tiem, 

kuriem nebūs līgumu; 
   Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, nekavē-
joties sasaukt kopsapulces un pieņemt lēmumu par 
pilnvaroto personu, kurai tiks piešķirtas tiesības visas 
mājas dzīvokļu īpašnieku vārdā pārstāvēt māju tās 
apsaimniekošanas jautājumu risināšanā. Lēmumu ie-
sniegt pagasta pārvaldē. 

Pārvaldes vadītājs V.Vabals 
 

aktualitātes 

http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/saistoso-noteikumu-projekti/
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         Kad dārzā zied 
asteres un rasotā 
zālē krīt pirmie āboli, 

klāt 1.septembris – Zinību diena! Tas ir laiks, kad mēs 
atveram jaunu lapaspusi savā dzīvē, laiks jauniem 
piedzīvojumiem, jauniem draugiem un jaunām sajū-

tām. 
   Kādam šis ir pirmais mācību gads pirmsskolā, 
bet citam pēdējais gads, un tad jau uz skolu.     
   Šinī mācību gadā Gaigalavas pirmsskolas iz-
glītības iestādē  ir 33 bērni.  Mācību gadu iesā-
kām ar zinības dienas svinībām. Bērni rotaļājās, 
dziedāja un dejoja. 
   Uzsākot jauno darba cēlienu, novēlu visiem 
pirmsskolas darbiniekiem daudz radošu ideju, 
spīta un izturības. Lai jūsu cerību un sapņu put-
niem augsts lidojums, lai pat asā ziemeļvējā jūs 
sasilda bērnu uzticīgais smaids un paļāvība. 
   Arī vecākiem novēlu izturību, gudrību un pa-
cietību, veiksmīgu sadarbību ar bērnu-
dārzu  un,  lai bērnu audzināšana sagādātu pa-
tiesu  prieku.   

Ilga Švarce 
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja  

Atbalsts Rēzeknes novada 
 skolu skolēniem 

    
   2017./2018.mācību gads Rēzeknes novadā: 
Skolēnu skaits - 2241 t.sk. Speciālājās internāt pamat-
skolās - 220, Pirmklasnieki - 128 
10.klases skolēni - 132 
Vidusskolās skolēni - 347 
Pirmsskolnieki - 909, t.sk. 5.-6.gadnieki - 350 
Rēzeknes novada atbalsts skolēniem ir: 
1) iespēja saņemt brīvpusdienas 1.-4. klašu skolēniem 
no valsts finansējuma un 5.-9. klases skolēniem no 
Rēzeknes novada pašvaldības piešķirtā finansējuma. 
2) iespēja saņemt brīvpusdienas arī vidusskolas pos-
mā, ja ģimene ir daudzbērnu vai maznodrošināto ģi-
meņu statusā un bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Rē-
zeknes novada teritorijā; 
3) iespēja apmeklēt sadarbībā ar Rēzeknes Tehnolo-
ģiju akadēmiju organizētos interešu izglītības pulciņus 
(no oktobra līdz maijam katru otro sestdienu): roboti-
ka, mehatronika, elektronika, mazie inženieri, jaunie 
ķīmiķi, modes dizains u.c. 
4) iespēja saņemt atbalstu talantīgajiem Rēzeknes 
novada pašvaldības bērniem un jauniešiem; 
5) motivācijas atbalsta programma 10.-11. klašu sko-
lēniem, kuriem ir labas sekmes, nav neattaisnotu ka-
vējumu, pārkāpumu un kuri ir piedalījušies vismaz vie-
nā olimpiādē; 
6) nodrošināta iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja 

apliecību vidusskolēniem; 
7) nodrošināta iespēja 2. klases skolēniem apmeklēt 
peldēšanas nodarbības baseinā, kā arī turpināt attīstīt 
peldētprasmes 3.,4.,5.klašu skolēniem interešu izglītī-
bā īpaši spējīgākajiem individuāli pēc izvēles; 
8) mācību ekskursijas, vismaz vienreiz mācību gadā 
ekskursija tiek apmaksāta no pašvaldības pagastu 
pārvalžu līdzekļiem; 
9) konkursu, olimpiāžu uzvarētājiem un arī dalībnie-
kiem tiek nodrošināta mācību, atpūtas un izklaides 
ekskursijas (Līvu akvaparks, izklaides, atpūtas un pie-
dzīvojumu parki, muzeji, izstāžu zāles Latvijā, Lietuvā 
un Igaunijā); 
10) pirmklasnieki, uzsākot skolas gaitas, saņem kan-
celejas piederumu komplektu no novada pašvaldības; 
11) tiek nodrošināti bezmaksas skolēnu pārvadājumi; 
12) iespēja apmaksāt ceļa izdevumus uz novada sko-
lu, ja nav nodrošināts skolēnu autobuss; 
13) vasaras darba prakses vietas 9.-11.klašu skolē-
niem. 
  Katrā novada skolā bērniem tiek piedāvāts dažādu 
pasākumu klāsts, tradīciju izkopšana, interešu pulciņi, 
apmaksātas mācību ekskursijas utt., vairākās skolās ir 
dienesta viesnīcas pakalpojumi. 
  Sākumskolas un bieži arī pamatskolas posmā ļoti 
svarīga ir iespēja skolā nodrošināt bērniem individuālo 
pieeju, kura vieglāk realizējama nelielās klasēs, kādas 
arī ir vairumā novada skolu. 

 

der zināt 

Notiek lapsu un jenotsuņu vakcinācija pret trakumsērgu 
   Pārtikas un veterinārais dienests 28. augustā uzsāka savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju pret 
trakumsērgu. Vakcinācijai tiek izmantota dzīvu novājinātu trakumsērgas vīrusa SAD BERN MSV Bio 10 celmu 
saturoša vakcīna „Lysvulpen por.a.u.v.‖. Vakcīna šķidrā veidā ievietota folija kapsulā, kas iestrādāta barības 
apvalkā. Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti. Vakcīnas tiks izvietotas 
vienmērīgi Latvijas austrumu daļā 19 245 kvadrātkilometru platībā, uz vienu kvadrātkilometru izsviežot 20 – 25 
vakcīnas ēsmas ar 500 metru atstarpi starp lidojumu joslām. 
   „Šīs vakcīnas ir piemērotas tikai dzīvniekiem. Nekādā gadījumā, ja atrodat šādu kubiciņu, neņemiet to rokās, 
neplēsiet vaļā un neduriet pušu. Ja šis šķidrums nonāk uz cilvēka acīm, gļotādas vai kādā brūcē, tad kontaktē-
jieties ar savu ģimenes ārstu,‖ uzsver PVD eksperts Mārtiņš Seržants. 

www.rezeknesnovads.lv 

bērnudārza ziņas 

Piecgadnieki un sešgadnieki 
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lepojamies Nosvinēta Rēzeknes novada diena 

   15. jūlijā Ančupānu ielejā tika nosvinēta Rēzeknes 
novada diena.    
   Svētku norise bija kupla un bagātīga – dažādas 
sporta sacensības, amatnieku un mājražotāju tirdziņš, 
pagastu sēta, kur sevi prezentēja katrs no Rēzeknes 
novada 25 pagastiem, bērnu aktivitātes, bet pēcpus-
dienā, plkst. 17.00 sākās centrālais pasākums ―Sovā 
saimē, sovā nūvodā‖, kurā uzstājās novada pašdarbī-
bas kolektīvi un viesi, tika godinātas aktīvākās, stiprā-
kās, dižākās novada ģimenes.  
   Pirms svētkiem visi pagasti tika aicināti pieteikt kon-
kursam savas ģimenes vairākās nominācijās – 
“Dzimtas mantojums”, “Aktīvākā ģimene”, 
“Izpalīdzīgākā ģimene”. Pateicības rakstus saņēma 
visas nominētās saimes, bet balvu – uzvarētājas.  No-
minācijā ―Dzimtas mantojums‖ tika pieteiktas ģimenes, 
kurās darba tikums un amatu prasmes tiek pārmanto-
tas no paaudzes paaudzē. Balvu nominācijā ―Dzimtas 
mantojums‖ saņēma Bikovsku dzimta (Gaigalavas 
pagasts). Bikovsku dzimta no paaudzes paaudzē 
manto – zemes mīlestību, darba tikumu, godīgums, 
savstarpēju izpalīdzību, ciešas ģimenes saites, zem-
nieka sīkstumu.  
   Balvu nominācijā “Aktīvākā ģimene”  saņēma vēl 
viena Gaigalavas pagasta ģimene – Spīču saime.   
   Ikdienā mēs bieži vien neaizdomājamies par to, ka 

apkārtējos spējam 
iepriecināt, palī-
dzot izdarīt ne 
tikai lielajos dar-
bus, bet arī ikdie-
nišķus, tanī brīdī 
nepieciešamus. 
Iedarbināt mašīnu 
un aizvest kaimiņu 
pie daktera, vai uz 
veikalu, apstrādā-

tu piemājas zemi, vai uzdāvinātu pašaudzētu puķu 
pušķi. Šādi mazie darbi, kas dažkārt varbūt šķiet ne-
nozīmīgi un pašsaprotami, uzlabo ikdienu, jo katrs 
smaids rada smaidu un katrs izteikts ―paldies‖ mazliet 
sasilda dvēseli un padara dienu gaišāku. Tāpēc ir iedi-
bināta nominācija ―Izpalīdzīgākā ģimene‖. Pateicību 
par piedalīšanos saņēma vairākas izpalīdzīgas un 
jaukas ģimenes, tajā skaitā arī Druļu ģimene 
(Gaigalavas pagasts). 

Bikovsku saime – “Dzimtas mantojums 2017″ 
   Kurš cits, ja ne mazās saimniecības, veido patie-
so Latvijas lauku vidi. Īpaši, ja tas ir dzimtas manto-
jums, pie kura turas līdz pēdējam. Cienot savus 
senčus, to nepārdos pie pirmās iespējas. Šajās 
saimniecībās zeme nav tikai rīks biznesā, bet daļa 
no latviskās identitātes. Viena no tādām ir Jāzepa 
un Ineses Bikovsku saimniecība ‖Aizvējiņi.‖ 
   Šajā dzimtā darba mīlestību ir iemācījis tēvs An-
tons Bikovskis. Viņš bija viens no pirmajiem t.s. 
„Breša” zemniekiem atjaunotās Latvijas Republikas 
laikā. Kopā ar sievu Venerandu un saviem pieciem 
čaklajiem bērniem apstrādāja zemi. Smagajos lau-
ku darbos palīgi bija zirgi. Ar tiem darīja visus dar-

bus, ara zemi, sēja, pļāva grāba sienu, brauca uz me-
žu un svētdienās uz baznīcu. Bērni izauga, sāka vei-
dot savas ģimenes. Darba tikums ir pārgājis uz bēr-
niem un mazbērniem. Dzimtā visi ir čakli, izpalīdzīgi, 
strādīgi cilvēki. Nu jau Antons un Veneranda ir aizgā-
juši aizsaulē. Savu zemnieku saimniecību „ Vārpas‖ 
mantojumā atstāja savai meitai Birutai Bikovskai, kura 
kopā ar pāragri aizsaulē aizgājušā brāļa Jāņa bērniem 
turpina kopt un attīstīt tēva un vectēva iesākto. Savu-
laik plecu pie pleca Antons strādāja ar savu jaunāko 
dēlu Jāni, taču Jānim nebija lemts garš mūžs, tāpēc 
nepilngadīgos bērnus Sintiju un Dānielu aizbildniecībā 
paņēma māsa Biruta. Tagad Biruta kopā ar Sintiju un 
Dānielu apsaimnieko ‖Vārpu‖ 23 hektārus zemes, 
slauc un apkopj astoņus liellopus. 
   Vecākais dēls Jāzeps izveidoja savu saimniecību un 
turpināja iet tēva iesāktās pēdās. Kopā ar sievu un 
diviem dēliem apsaimniekoja 20 ha zemes , slauca 
četras govis. Tagad šo darba mīlestību ir pārņēmis 
vecākais dēls Mārtiņš ar draudzeni Ņinu Ivanovu. Jau 
piekto gadu ir jaunais zemnieks. Apsaimnieko ap 60 
ha zemes, kas ir mantojumā gan no vectēva, gan tē-
va, gan iegādājies pats. Nodarbojas ar graudkopību , 
piena un gaļas lopkopību. Saimniecībā ir 17 slauca-
mās govis un 9 jaunlopi. Iesēti graudaugi 40 ha platī-
bā. Izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu 
iegādāts jauns traktors un agro tehnika. Lai būtu dzim-
tai turpinājums, rudens pusē ģimenītei ir gaidāms arī 
mantinieks.  
   Jaunākais dēls Raitis nav palicis kopt dzimtas lau-
kus, bet, ja gadās kāds brīvs brīdis, tad gan labprāt 
palīdz ģimenei saimniecības darbos. 
   Aizvējiņu un Vārpu zemnieku saimniecībās vecāku 
padoms, dzīves pieredze un gudrība ir stingrs pamats 
un drošas saknes tam, lai ar bērnu spēku un rokām 
kopts dzimtas koks augtu un zaļotu cauri gadsimtiem. 
   Bikovsku dzimtas veselumu un turpinājumu veido 
Venerandas un Antona pieci bērni un viņu atvases. Lai 
arī visi nedzīvo Gaigalavas pagastā, tomēr par savām 
mājām visi sauc Rēzeknes novadu. 
   Ģimenes vecākā meita Genovefa Gailuma 
(Bikovska) ir Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāja – 
čakla, izdarīga, gādīga saimniece gan pagastā, gan 
lielajā zemnieku saimniecībā, kur šobrīd saimnieko 
kopā ar saviem bērniem.  

Bikovsku saime  

 Druļu ģimene  
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  Vēl viena māsa – Anna Oļesova (Bikovska) dzīvo 
Nagļu pagasta Nagļu ciemā – vecāsmātes mājās, kur 
saimnieko kopā ar ģimeni. Lai arī abi bērni jau nodibi-
nājuši savas ģimenes, vecāku mājās viņi vienmēr pa-
līdz saimniecības darbos, jo laukos darba pietiek vis-
iem.  
    Bikovsku dzimtas mantojums – zemes mīlestība, 
darba tikums, godīgums, čaklums, savstarpējā izpalī-
dzība, ciešas ģimenes saites, zemnieka sīkstums… 
vēl un vēl. Mantojums, ko Bikovsku ģimenes bērni 
prasmīgi nodod tālāk saviem dēliem un meitām. 
   Bikovsku dzimtas koks ir stipri iesakņojies Latgales 
mālā, tas zaļo, kuplo un top stiprāks ar katru dienu. 

Spīču ģimene – “Aktīvākā ģimene 2017″ 
   Guntas un Ulda Spīču ģimene ir viena no visaktīvā-
kajām ģimenēm Gaigalavas pagastā. Uldis un Gunta 
apprecējās 2001. gada augustā, lai gan sadancojušies 
kopā jau bija labu brīdi iepriekš, decembrī piedzima 
dēls Imants. Dēla un vēlāk arī meitas Ievas piedzimša-
na Guntai netraucēja aktīvi darboties sabiedriskajā 
dzīvē, jo blakus bija stiprs palīgs un atbalstītājs vīrs 
Uldis. 
   Gunta ir dzimusi un augusi Gaigalavas pagastā. Visi 
nodzīvotie gadi arī pavadīti Gaigalavā. Skolas gados 
bijusi aktīva folkloras kopas ―Purineņš‖ dalībniece. Ar 
izrādi ―Skroderdienas Silmačos‖ Gunta sāka savu ak-
trises karjeru amatierteātrī ―Bykovīši‖ un turpina spēlēt 
dažādas lomas jau 23 gadus. Viņas atveidotā Ieviņa 
Skroderdienās bija iedvesmas avots meitas vārda iz-
vēlei. Gunta jau septiņus gadus dejo deju grupā 
“Raffaello”. Ar “Raffaello” ir apbraukāta visa Latgale, 
tiek svinēti dažādi svētki. Aptuveni 20 gadus Gunta ir 
Bikovas Romas katoļu baznīcas ―nemiera gariņš‖, jo 
rūpējas par svētku procesiju kārtību. 
   Otrs nemiera cēlājs ģimenē ir dēls Imants. Jau no 
pirmās klases ir piedalījies dažādos interešu pulciņos: 
folkloras kopā ―Purineņš‖, teātra sportā, dramatiskajā 
pulciņā, deju kolektīvā, citos ar radošu nozīmi saistītos 
pulciņos. Skolotāja Rasma Igaune – folkloras kopas 
“Purineņš” vadītāja ir palīdzējusi iesaistīt dažādos ar 
folkloru saistītos pasākumos, konkursos: deju kon-
kurss ―Vedam danci‖, kur iegūti augsti tituli, skalu lēcē-
ju konkursi, muzikantu konkurss ―Klaberjakte‖, 
kurā iegūtas otrās un pirmās vietas, dziedātāju 
konkurss, kurā pagājušogad tika iegūta 1. pakāpe 
gan novadā, gan valstī. Stāstnieku konkursā 
“Teci, teci valodiņa” ir iegūts stāstnieku Ķēniņa 
tituls, piedalījies folkloras festivālā ―Pulkā eimu, 
pulkā teku‖. Arī sadarbībā ar skolas ansambli ir 
piedalījies dažādos konkursos: ―Balsis‖, ―Vara 
talants‖, iegūstot gan žūrijas, gan skatītāju uzsla-
vas. Individuāli uzstājoties konkursā ―Vara ta-
lants‖, Imants ir ieguvis simpātijas balvas dažā-
dās nominācijās. 2010. gada notikušajos Jaunat-
nes Dziesmu un Deju Svētkos, Imants, kopā ar 
deju kolektīvu pārstāvēja Gaigalavas pamatsko-
las krāsas. Uz 2015. gada Dziesmu un Deju Svēt-
kiem devās kopā ar folkloras kopu ―Purineņš‖. 
Piedaloties ar dramatisko kolektīvu saistītos kon-
kursos gūtas dažādas uzvaras. Piedaloties improvizā-
cijas pulciņā ―Teātra sports‖, ir apbraukāta visa Latvijā, 
pagājušogad valstī tika iegūta 2. vieta, bijusi ir arī 3. 

vieta valstī, izcīnītas uzvaras un kausi dažādos turnī-
ros. Ar skolotājas Ērikas Bozovičas darbu un palīdzību 
skatuves runas konkursā šogad tika iegūta pirmā vieta 
gan novadā, gan reģionā. Skatuves runas konkursā 
“Volyudzāni” iegūtas otrās vietas. No 2. klases Imants 
apmeklēja mūzikas skolu, kur pabeidza kora klasi. 
Pašmācības ceļā un ar skolotājas Rasmas palīdzību 
apgūti dažādi mūzikas instrumenti – mandolīna, akor-
deons, ģitāra, sitamie instrumenti, stabule. 2013. gadā 
piedalījies Latgales Vēstniecības ―Gors‖ atklāšanas 
uzvedumā ―Ķēniņmeita‖. Piedalījies ērģeļu mūzikas 
festivāla ―Organismi‖ uzvedumos. Šī gada aprīļa bei-
gās uz ―Gora‖ skatuves piedalījās uzvedumā ―Francis‖, 
kur attēloja Franci Trasunu bērnībā. Darbojas amatier-
teātrī ―Bykovīši‖, apskaņo kultūras namu dažādos pa-
sākumos, pats ir vadījis dažādus pasākumus. Imanta 
hobijs ir grāmatu lasīšana un filmu skatīšanās. 
   Mazajai Ievai šogad aprit pieci gadi, taču jau tagad 
kopā ar mammu sper pirmos soļus uz lielās Gaigala-
vas kultūras nama skatuves. Viņa darbojas arī teātrī 
Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādē. Protams, 
tas viss nenotiktu, ja tētis Uldis ar savu atbalstu nebūtu 
visur klāt. Kaut arī Uldis ikdienā strādā par meža tehni-
kas operatoru, dēlu Imantu visus gadus ir izvadājis uz 
mūzikas skolu Rēzeknē, tāpat arī uz mēģinājumiem 
„Gorā”. Palīdzējis sievai Guntai baznīcā sakārtot karo-
gus procesijai. Vienmēr pieskatījis meitiņu Ievu, kad 
Gunta apmeklēja mēģinājumus kultūras namā, dejoja, 
vai spēlēja teātri izbraukumos. Palīdzējis arī pie deko-
rāciju sagatavošanas un izvietošanas amatierteātra 
„Bykovīši” izrādēs. 
   Šī ģimene tiešām ir tā kura ir pelnījusi atzinību kā 
aktīvākā ģimene, jo nemaz jau nevar uzskaitīt visus 
tos pasākumus kuros viņi ir piedalījušies, vadījuši vai 
vienkārši atbalstījuši. Uz viņiem visa Gaigalava noska-
tās ar apbrīnu, jo viņi paspēj visu – gan visur piedalī-
ties un uzstāties, gan savu zemi apstrādāt. Gunta strā-
dā skolā, bet brīvajā laikā kopj dārzu un ravē savas 
mīļotās puķes – lilijas. Netālu no Gaigalavas centra ir 
nopirkta māja, kura pamazām tiek atjaunota. Neviltots 
prieks par šo ģimeni ir ikkatram Gaigalavas iedzīvotā-
jam.  

www.rezeknesnovads.lv  
Anna Rancāne 

Foto: Raimonds Kaļva, Madara Bērtiņa  

Spīču ģimene  
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Līgo pasākums 
23.jūnijā pie Strūžānu dīķa tika iekurts Jāņu uguns-

kurs uz kuru tika aicināti visi Jāņa bērni. Uz kopīgu 
līgošanu sanāca pulciņš Jāņa bērnu, kuri kopīgi ēda 
sieru, dzēra alu, cepa 
šašliku, dziedāja līgo ap-
dziedāšanas dziesmas un 
uzgrieza jautru danci. 

Makšķerēšanas 
sacensības 

Šogad pirmo reizi Strū-
žānos notika makšķerēša-
nas sacensības. Tā kā 
pasākums iekrita 
29.jūnijā, tam tika dots 
nosaukums ―Pētera lielā 
zivs‖.  

Diemžēl laikapstākļi nebija labvēlīgi un copes rīts 
atnāca auksts un drēgns. Dalībai sacensībās un cīņā 
par lielāko zivi un smagāko lomu reģistrējās 5 mak-
šķernieki. Pasākuma nosaukumu attaisnoja sacensību 
uzvarētājs Pēteris Caune, kurš ieguva diplomus abās 
nominācijās – noķerot gan lielāko zivi, gan iegūstot 
smagāko lomu kopvērtējumā. Lai visiem makšķernie-
kiem – ne asakas! Īpaši jaunākajai dalībniecei - Sa-
mantai Selinai.  

Pēterdienai veltīts pasākums 
Kā katru gadu, arī šogad neizpalika Pēterdienai 

veltīts pasākums, kurā uzstājās Gaigalavas amatierte-
ātris “Bykovīši” 
ar 
B.Jukņēvičas 
izrādi 
“Pilsētnieki”, 
režisores Va-
lentīnas Dek-
snes vadībā. 
Neskatoties uz 
lietaino dienu, 
mākoņi uz pār-
is stundām pavirzījās nostāk, lai Strūžānieši varētu 
baudīt izrādi. Paldies aktieriem, skatītājiem un zaļum-
balles apmeklētājiem, kuri nenobijās no lietainā laika. 
Zaļumballes apmeklētāju sirdis iekaroja  vakara muzi-
kants Kaspars Maks, kurš pie mūsu estrādē uzstājās 
pirmo reizi. 

Galda spēļu uzvarētāju apbalvošana 
No 13.-16.jūnijam aktivitāšu centrā notika galda 

spēļu vakari. Galda spēļu klāsts bija daudzveidīgs, 
taču kā katru gadu, arī šogad spraigākās cīņas norisi-
nājās spēlēs duraks, novuss un teniss. 

Galda spēļu uzvarētāji tika sveikti Pēterdienai veltī-
tājā pasākumā un diplomus saņēma:  
 Teniss: I vieta – Sandis Caune 

  II vieta  - Pēteris Delveris 
  III vieta  - Kristaps Gorsāns 
 Šahs:  I vieta Lauris Gorsāns 

 Kartupelis:I vieta Kristaps Gorsāns 

 Ātrais: l vieta Lauris Gorsāns 

 Jenga: l vieta Ainārs Muižnieks 

              Dambrete:l vieta – Mārtiņš Armuška 

  ll vieta – Ainārs Muižnieks 
Novuss: l vieta Mārtiņš Armuška 

              ll vieta – Eduards Armuška/Kristaps Gorsāns/             

                                          Pēteris Delveris 
Veiksminieks: l vieta Mārtiņš Armuška/ 

                                          Jolanta Mihailova 
                          Il vieta Artis Plušs/Mārtiņš Macāns 

                          llI vieta Iveta Bikovska/ Irīna Kuriļina/     

     Kaspars Rudzusieks/Kristaps Gorsāns/  
     Aivars Plušs 
Duraks: l vieta – Mārtiņš Armuška 

 ll vieta – Kristaps Gorsāns 
 lll vieta – Iveta Bikovska 

Jautrās stafete 
Jūlijā aktivitāšu centrā tika rīkotas ―Jautrās Stafetes‖ 

individuālajās disciplīnās. Savus spēkus un veiklību 
varēja pārbaudīt 10 dažādās disciplīnās: Strēlnieks, 
Ātrrijējs, Trāpīgā kāja, Bumbu bliezējs, Smalkais stils 
utt. 

Sacensības notika dalītās grupās – bērnu/jauniešu 
līdz 16 gadiem un pieaugušo grupā no 16 gadiem. 

Uzvarētāji un diplomu saņēmēji:  
 ĀTRRIJĒJS – Kristaps Gorsāns un Sandis  

                                                                           Caune 
 TRĀPĪGĀ KĀJA – Mārtiņš Macāns, Aivars Plušs 

un Artis Plušs 
 PRECĪZĀKĀ ACS – Edgars Barinovs un Mār-

tiņš Armuška, Artis Plušs 
 LIDOTĀJS – Kristaps Gorsāns un Artis Plušs 

 DIVCĪŅA – Kristaps Gorsāns 

 KARSTĀ BUMBA – Ainārs Muižnieks un                                         

                                                                   ArtisPlušs 
 VARDULĒNS – Raivo Svilāns un Sandis Caune 

 STIPRINIEKS – Gatis Delveris, Valērija Kuriļina 

un Artis Plušs 
 SMALKAIS STILS – Krisptaps Gorsāns un            

                                                                   Artis Plušs 
 RIPINĀTĀJS – Kristaps Gorsāns un Artis Plušs. 

Īpašu atzinību šajā pasākumā guva Gatis Delveris, 
kurš pierādīja, ka ir stiprs, pacietīgs, izturīgs, vīrišķīgs 
un savaldīgs! 

Picu fabrika 
20.jūlijā aktivitāšu centrā notika picu cepšanas pa-

sākums, lai ―iesvētītu‖ jauno cepeškrāsni un cepeš-
pannas. Kā jau iepriekš minēts,- jauniešu biedrība 
“Aktīvisti” atsaucās rokdarbnieču lūgumam un iesnie-
dza projektu Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības 
pārvaldes izsludinātajā konkursā par finansējuma pie-
šķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei. Projekts 
“Inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu centra 
“Strūžānu skola” rokdarbu pulciņam” guva atbalstu un 
tā īstenošanai tika piešķirts finansējums 560 eiro ap-
mērā. 

Kulinārijas pulciņa vajadzībām tika iegādāta jauna 
cepeškrāsns, dažādas pannas - cepešpannas, paras-
tās pannas, tortes panna, kēksu pannas un mufini 
pannas. 

Sabiedriskās aktivitātes 
Sabiedrisko aktivitāšu centra  
“Strūžānu skola” informācija 
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                                    Vasaras pasākumi Gaigalavas  kultūra namā 

Picu cep-
šanas 
pasāku-
mā pie-
dalījās 
krietns 
bariņš 
picu mī-
ļotāju – 
12 lieli 
un mazi 
dalībnie-
ki! Kat-
ram pa-

šam bija iespēja uztaisīt mīklu, izrullēt, pēc savas gau-
mes salikt produktus, izcept un pasniegt citiem! Rezul-
tātā tika izceptas 16 picas, kuru pietika gan uz vietas 
pieēsties, gan paņemt līdzi un pacienāt mājiniekus. 

Šūšana 
Tā paša projekta ―Inventāra iegāde sabiedrisko akti-

vitāšu centra ―Strūžānu 
skola‖ rokdarbu pulciņam‖ 
īstenošanai,  18.augustā  
tika rīkots šujmašīnas 
“iesvētīšanas” pasākums. 
Par finansētajiem projekta 
līdzekļiem tika iegādāta 
elektriskā šujmašīna, glu-
deklis, gludināmais dēlis, 
spogulis, drēbnieka šķēres 
un citi šūšanai nepiecieša-
mie rīki. 

Pasākuma apmeklētāju skaits bija neliels, taču kat-
ram bija iespēja izmēģināt jauno šujmašīnu un nošūt 
savu pirmo vīli.  

Mufini cepšana 
Jauno pannu izmēģināšanai, tika rīkots mufini jeb 

kēksu cepšanas pasākums. Tika izmēģinātas dažādas 
receptes un sastāvdaļas un rezultātā tapa piecu veidu 

kēksi – biezpiena, banānu-šokolādes, kokosa, ar rozī-
nēm un citrona kēksi/mufini. Bija garšīgi! Vislielākais 
paldies jaunajām cepējām – Evai Lelei un Samantai 
Selinai! 

Filmu vakars 
19.augustā tika organizēts filmu vakars, uz kuru tika 

aicināti vietējie jaunieši, lai kopīgi pavadītu vienu va-
saras vakaru. Jaunieši atzina, ka katram mājās ir tele-
vizors un dators, taču skatīties filmas draugu lokā ir 
daudz patīkamāk. 

Atvadas vasarai 
25.augustā notika ikgadējais pasākums 
“Atvadas vasarai”, kura ietvaros tika 
organizēta ekskursija uz Mūzikas un 
Šmakovkas muzejiem. Bija ko redzēt, 
dzirdēt un just! Paldies muzeju saimnie-
kiem par laipno uzņemšanu un intere-
santo stāstījumu! Mums ļoti patika! 
   Vakarā Strūžānu estrādē notika šī 
gada pēdējā zaļumballe, kurā, kā vien-
mēr, bija daudz apmeklētāju un dejotā-
ju, kurus nebaidīja ne tumsa, ne mazais 
lietutiņš.  

SAC ―Strūžānu skola‖ 
vadītāja Jolanta Mihailova 

Vasarsvētku sestdienā 3. jūnijā ieskandinā-

jām vasaru  ar pašdarbības kolektīvu koncertu. Kon-
certā priekšnesumus sniedza pašmāju kolektīvi un 
viesi no Sīļukalna – šova deju drupa un vidējās paau-
dzes deju kolektīvs, solistes no Krišjāņiem - duets 
„Guna”.  Amatierteātrim „Apīnis” bija pirmizrāde- 
„Skurbuļu ciema ainiņas”  ar Konstantīna Medņa un 
Asjas Anfimovas dzeju. Īsti latgalisks humors par da-
žādām dzīves situācijām. Lomās iejutās Anita Macā-

ne, Roberts Voits, Ilona Reine, Ilze Stanka, Solvita 
Mozustērniniece, Valdis Melnis un Juris Bikse. Deju 
grupa „Raffaello‖  pārsteidza ar  jaunu deju - par Kau-
kāza gūsteknes tēmu. Jauniešu deju kolektīvs 
„Krēslīte” mūs priecēja ar vairākām dejām, kuras tiek 
gatavotas deju svētkiem un ar kurām skatē iegūts 
pirmās pakāpes diploms. Jauniešu centra „Enjoy‖ da-
lībnieki Marikas Skābardes un Sigitas Obrumānes va-
dībā bija iestudējuši interesantu deju, kuras nosau-  
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kums - „Zeķubikšu deja‖.  Pēc koncerta pašdarbnie-
kiem notika atpūtas vakars kopā ar muzikantu Kaspa-
ru Maku. 

   Saulgriežu laikā no 17. līdz 18. jūnijam, 
šovasar notika kārtējais, jau trešais, sieviešu deju ko-
pu festivāls “Spīganu dejas ezera atspulgā”. Festi-
vālā šogad piedalījās sieviešu deju kopas no Mazsala-
cas, Birzgales, Zosēniem, Lēdmanes, Ciblas, Meirā-
niem, Barkavas, Degumniekiem, Sauleskalna, Vestie-
nas.  Pirmajā dienā ūdenstūrisma attīstības centrā 
„Bāka” notika festivāla atklāšana.  Festivāla dalībnie-
cēm  sveicienu no  Gaigalavas pagasta izdejoja  JDK 
„Krēslīte” un deju grupa „Raffaello”. Kolektīvu  sniegu-
mā cēli un ar lepnumu tika izdejotas  dejas „Munai 
Latgolai‖ un „Pērkondēli‖. Uz pasākuma atklāšanu 
ieradās pasākuma „krustmāte‖- Latvijas Senioru deju 

apvienības vadītāja Laimdota Andersone ar senioru 
grupu no Vācijas.  No plkst.18.00 laukumā pie kultūras 
nama darbojās Amatnieku un mājražotāju tirdziņš. 
Plkst.20.00  notika  svētku gājiens un laukumā pie 
kultūras nama svētku koncerts, kurā tika izdejotas 16 
dejas dažādos rakstos. Koncertu kuplināja Rugāju  
dāmu vokālais ansamblis  un Bērzgales pagasta fol-
kloras kopa. Pēc koncerta  notika Danču vakars, kurā 
spēlēja Dricānu KN  kapela. Otrajā dienā plkst.12:00  
KN zālē notika jaunrades deju koncerts „Nākat, sie-
vas, sētiņā jautru danci uzdejot!‖, kurā 20 dejas vērtēja 
žūrija un skatītāji. Šī koncerta mērķis bija -  izvēlēties 
labākās un atbilstošākās horeogrāfijas  sieviešu deju 
kopu repertuāram.  Visaugstāko novērtējumu guva 
Ciblas TN deju kopa „EversS‖ vad.(Anda Sprūža) ar 
deju „Maņ atšķiera momuleņa‖.  

   23. jūnijā, Līgo vakarā, kā ierasta tradīcija – 

amatierteātra „Bykovīši‖ pirmizrāde. Šoreiz bijām sa-
gatavojuši  Baibas Jukņēvičas lugu „Pilsētnieki‖.  Uz 

pirmizrādi ieradās arī autore, kopā ar savu krustmāti 
Evu Mārtužu. Viņas abas ir mūsu novadnieces- no 
Jukņeviču dzimtas. Šajā izrādē varējām vērot diezgan 
aktuālas mūsdienu norises - par cilvēku un resursu 
trūkumu laukos, par bezdarba problēmām, par sabied-
rības lielāko postu – alkoholismu. Bet  ir arī pozitīvi 
notikumi- lauki ar savu šarmu un kolorītajiem iedzīvo-
tājiem piesaista pilsētnieku ģimeni, kuri šeit arī nolemj 
palikt un saimniekot. Lomās darbojās: Aiga Spīča, 
Andris Dūda, Annēlija Melne, Roberts Voits, Maruta 
Suharevska, Daina Mihailova, Juris Bikse, Gunta Spī-
ča, Imants Spīčs, Skaidrīte Miščenko, Mārīte Vabale, 
Valdis Melnis, Iveta Bikse. Jāpiebilst, ka Ivetai šī bija 
pirmizrāde, ar kuru viņa lieliski tika galā.  
   Pēterdienā ar izrādi viesojāmies Strūžānos. 

14.jūlijā pie mums ar izrādi - J.Akurāters 
„Apvienosimies” viesojās Bauskas novada Vecsaules 
amatierteātris. 

15.jūlijā  Rēzeknes novada dienu pasāku-
mā  Ančupānu ielejā  dižojāmies Pagastu sētā un 

lepojā-
mies ar 
saviem 
amatnie-
kiem  un  
pašdarbī-
bas ko-
lektīviem.   
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   Šogad  Gaigalavas pagastu pārstāvēja amatierte-
ātri: „Optimisti”  un  „Apīnis”, kuri rādīja skečus,  
fragmentus no izrādēm, darbībā iesaistot arī skatī-
tājus.   
    Rokdarbu izstādi palīdzēja veidot SAC ”Strūžānu 
skola‖ rokdarbu pulciņa darbi - sienas dekori, pa-
klājiņi, un Gaigalavas interešu kluba ‖Rokdarbiņš‖ 
darbi - papīra puķes, kā arī rokdarbnieču  Ludmilas 
Bobrovas, Lauras Sarnovičas, Ivetas Putniņas dar-
bi un Pētera Iruka koka karotes.  Ar plašu rokdarbu 
klāstu piedalījās  Ināra Sarnoviča.  Viņas veikums – 
austie  grīdceliņi, segas, jostas, šūtie spilveni,  āra 

dekori 
- virpuļi 
priecēja 
un pār-
steidza 
apmeklē-
tājus. Inā-
ra arī inte-
resentiem 
mācīja 
aust celu 
jostas.    

   Kulinārajā mantojumā piedāvājām degustēt Diānas 
Andrejevas gatavotos sierus, Ilzes Vugules „Liepusalu 
veselības dzērienu‖ un  Ināras Sarnovičas audzētās 
cūku pupas. Domāts bija arī par vizuālo noformējumu. 
Daudz puķu, kuras augušas mūsu teritorijas pļavās, 
rotāja mūsu sētas laukumu.  Uz stendiem  varēja vērot 
mūsu pagasta vietas un notikumus fotogrāfiju izstādē.  
Uz pamatstenda  bija lasāma informācija par Gaigala-
vas pagasta tūrisma objektiem un kolektīviem, kuri 
darbojas mūsu pagastā. Jauniešu deju kolektīvs 
„Krēslīte”  piedalījās koncertā „SOVĀ SAIMĒ, SOVĀ 
NŪVODĀ‖.  Paldies visiem, kuri piedalījās un prezen-
tēja Gaigalavas pagastu!  

5.augustā Gaigalavas kultūras namā notika festi-

vāls- amatierteātru svētki „Lubāna vilinājums”.      
   Pasākuma  atklāšanā  tika pieteikti kolektīvi, kuri 
šogad pieda-
lās pasāku-
mā. Ar skais-
tām dzies-
mām  svētku 
dalībniekus 
priecēja Ru-
gāju dāmu 
vokālais an-
samblis.   
   Vārds tika 
dots māksli-
niekam Kestutis Vaičiūnas  no Lietuvas, kurš speciāli 
šim pasākumam bija atvedis 33 gleznas un sarīkojis 
izstādi. Autors kultūras namam dāvināja gleznu, kurā 
attēlots senioru teātru festivāls „Pieneņu pūkas‖ Ska-
pišķos, kurā vairākas reizes piedalījās  Gaigalavas 
teātris „Optimisti‖.  Izstāžu zālē  pasākuma laikā varē-
jām skatīt gleznu izstādi „Pagātne un tagadne‖. Autors 
solīja, ka tiks uzgleznotas vairākas vietas, kuras  at-
stāja visspilgtāko iespaidu  ciemošanās laikā Latvijā - 

Bikavas Romas 
katoļu baznīca, 
Rēzeknes pilsdru-
pas un „Zeimuļs‖.  
Liels bija māksli-
nieka atklājums, 
ka Bikavas baznī-
cā ir strādājuši  un 
darbojušies Lietu-
vas garīdznieki-
Teofils Matuļonis 
un Antanas Rimo-
vičus.  

   Pirmā  izrāde bija Lielvārdes pensionāru biedrības 
teātri „Paši‖  izrāde- Mārtiņš Zīverts „Zelta zeme‖.  Ša-
jā tautas lugā ar piedancošanu un piedziedāšanu, kā 
to autors ir vēlējies, piedalījās 35 seniori. Aktieriem 
klāt pievienojās  Biedrības deju kopa „Sidrabotie gadi‖ 
un Biedrības dziesmu ansamblis „Lielvārdietes‖ ar 
vadītāju E.Graudiņu un akordeonisti I. Saulīti. Ogres 
apriņķa skatē  teātris saņēmis augstākās pakāpes 
diplomu.  Skatoties izrādi, varējām ieklausīties Mārtiņa 
Zīverta vārdos, kas rosina domas par cilvēka dzīves 
misiju: 
„Mūsu zeme ir zelta zeme! Katrā stūrītī še guļ zelts! .. 

Jūs neticat? Kāpēc tev .. ābeles apaugušas sūnām? .. 
Un kāpēc tev nav akmeņi nolasīti no lauka? .. Tā ir tā 
vaina, ka jūs visus darbus darāt ar rokām, bet nedarāt 
no sirds. Jūs vaidat par grūtiem laikiem? Bet vai jūs 
varat piebērt maisu, kam simts caurumu? .. Darba 
tikumu celsim gaismā. Tas ir dārgāks par zeltu!” 
   Lielajā skatītāju zālē varējām noskatīties Madonas 
novada Aronas pagasta amatierteātra „Aronieši‖ izrādi 
- J.Palevičs  „Preilenīte”, Rēzeknes novada Gaigala-
vas pagasta amatierteātra „Optimisti‖ izrādi pēc 
Dž.Pristlija  lugas motīviem „Notiek arī tā‖.    
   Kamēr lielajā zālē gatavojās garākām izrādēm, tik-
mēr mazajā zālē  notika izrādes. Ar humora pilnām 
izrādēm priecēja- Rēzeknes novada Gaigalavas pa-
gasta amatierteātris „Apīnis‖ izrāde  „Skurbuļu ciema 
ainiņas‖  ar Konstantīna Medņa un Asjas Anfimovas 
dzeju,  Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogov-
kas amatierteātra  izrāde M.Miščenko  „Kataklizma‖.   
    Skatītāji varēja noskatīties jautrus un interesantus 
skečus - Balvu novada Bērzpils pagasta dramatiskā 
kolektīva skečus „Austiņas‖ un  „Nav ko vilkt mugurā‖,  
Rēzeknes novada Kaunatas pagasta amatierteātra 
„Runotoji” skečus „Sievas paģiras” un  „Iepirkuma rati”,  
Rēzeknes novada Nagļu pagasta dramatiskā kolektīva 



10 Gaigalavas Ziņas 

skeču ‖Iz Nagļu dzīves‖,  Rēzeknes 
novada Gaigalavas pagasta amatier-
teātra „Tādi Šādi‖ skeču „Draugu tik-
šanās‖.  Izrāžu maratona noslēgumā  
skatījāmies Skapišķu amatierteātra 
„Stebule” (Lietuva)   izrādi-K.Čiplys-
Vijūnas „Vecmāmiņas sastrīdējās‖.  
Valodas barjera netraucēja saprast un 
sekot līdzi izrādes notikumiem, jo žes-
tu, kustību valoda radīja viegli sapro-
tamu gaisotni.  
   Pēc izrāžu skatīšanās devā-
mies uz Lubāna ezeru smelties 
enerģiju un ļauties tā vilināju-
mam.  Šogad ezera krastā sagai-
dīja Rēzeknes novada Gaigala-
vas amatierteātris „Bykovīši‖, 
iejutušies dažādos izrāžu tēlos.  
Vispirms ar viesiem sasveicinājās 
pagasta pārvaldes vadītājas viet-
niece  (Skaidrīte Miščenko) un 
lūdza piedeklarēties ciema terito-
rijā, kā arī  iepazīstināja ar ezera 
pludmales glābšanas patruļas 
vienību „Čaklās vāverītes‖ (Gunta 
Spīča un Annēlija Melne).  Iera-
dās arī tūristi no pilsētas –māte 
(Mārīte Vabale)  ar savu meitiņu (Andris Dūda), kura 
nelaimīgas mīlestības dzīta metās ezera ūdeņos. Nu 
sevi pierādīt  darbos varēja glābšanas vienība. Ieradās 

arī zvejnieka 
dēls (Imants 
Spīčs)  un  
prasīja izpir-
kuma maksu 
par miera 
traucēšanu. 
Pagasta dar-
biniece  aici-
nāja sniegt 
estētisko 
baudījumu  
piedaloties 

dažādos pašdarbības kolektīvos- teātros, baleta studi-
jā, jauktajā korī, orķestrī, tautas mākslas studijā, rok-
darbu pulciņā, līnijdeju un tautas deju kolektīvos.    
Visi festivāla dalībnieki tika iesaistīti atraktīvā 
darbībā. Pēc daudzajiem priekšnesumiem seko-
ja apbalvošana. Apdrošināšanas Kompānijas 
”Pūt vējiņi, dzen laiviņu” aģents (Valdis Melnis)  
kolektīviem dāvināja universālās polises pret 
visiem riskiem.  Visi tika aicināti baudīt garšīgo 
zupu. Pēc aktivitātēm pie Lubāna ezera, atgrie-
zāmies kultūras namā, kur draudzīgā atmosfērā 
lustējāmies ballē, kurā par jauku mūziku gādāja 
Ainārs Lipskis. 
   Svētki izskanējuši, dodot un gūstot pozitīvas 
emocijas, pieredzi, jaunas pazīšanās un kontak-
tus. Vēlreiz pārliecinājāmies, ka spējam rīkot 
lielus, plaša mēroga pasākumus, ja darbojamies 
un atbalstām viens otru. Paldies visiem palī-

giem, atbalstītājiem! Paldies vis-
iem dalībniekiem, kas pieteicās 
piedalīties svētkos!  Paldies paš-
māju kolektīviem – visiem Gaiga-
lavas amatierteātriem, kuri palī-
dzēja organizēt un vadīt svētkus! 
Īpaši liels paldies amatierteātra 
„Apīnis” dalībniekiem- Anitai Ma-
cānei un Robertam Voitam par 
pasākuma atraktīvo vadīšanu! 
Paldies „Optimistu‖ režisorei Ilzei 
Vugulei par vienmēr sniegto atbal-
stu šī pasākuma rīkošanā!  Pal-

dies Jauniešu centra „Enjoy‖ vadītājai 
Marikai Skābardei par telpu noformēša-
nu, ziedu pušķu veidošanu un līdzdar-
bošanos pasākuma gaitā! Liels paldies 
Laurai Sarnovičai, kura paspēja gan 
nofotografēt, gan nofilmēt pasākuma 
gaitu! Paldies Lienei Drulei par Lietuvas 
viesu iepazīstināšanu ar Gaigalavas 
vietām. Paldies Annai Balodei par zu-
pas vārīšanu, paldies Diānai Andrejevai 
par garšīgajiem sieriem!   
   Pēc pasākuma saņēmām vēstuli no 
mākslinieka Kestutis un viņa kundzes 
Aldutes Vaičiūnas. Viņi raksta: „ Vēlreiz 

vēlamies pateikties par sirsnīgo uzņemšanu un izstā-
des organizēšanu. Bija ļoti patīkami un interesanti ne 
tikai iepazīties ar jūsu novadu, parunāties ar jūsu cilvē-
kiem, pabūt teātru festivālā, bet arī vēlreiz pārliecinā-
ties, ka māksla var  tuvināt un vienot dažādu tautību 
cilvēkus. Jūsu pasākums bija izcili noorganizēts, tajā 
sevi varēja izteikt tik daudz teātra kolektīvu, kā arī pa-
skatīties un novērtēt citu darbu. Pateicoties tādiem 
pasākumiem pasaule kļūst dvēseliski skaistāka un 
bagātāka un cilvēkiem ir vieglāk un priecīgāk tajā dzī-
vot‖.  

26.augustā  rīkojām Pilngadības svētkus.     
   Pasākumā piedalījās seši pagasta jaunieši, kuri vē-
lējās šo dzīves pagrieziena punktu izdzīvot kopā, sim-
boliski atvadoties no bērnības un ieejot jaunā dzīves 
uzdevumu veikšanas posmā. Šī gada svētku gaviļnie-
ki -  Inese  Barinova, Lauma Kolneja, Sidnija Kalvā-
ne, Jānis Počs, Anna Barinova, Vilma Kolneja. 
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Jauniešu iniciatīvu pro-
jekts “Veselīga dzīves-

veida popularizēšana jauniešiem”  
Gaigalavas pamatskolā 

2017.gada 18.maijā Gaigalavas pamatskolā tika 
realizēts Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pār-
valdes projekts ―Veselīga dzīvesveida popularizēšana 
jauniešiem‖. Projekta mērķis - veicināt jauniešu lietde-
rīgu brīvā 
laika pava-
dīšanu, 
popularizē-
jot veselī-
gu dzīves-
veidu. Pro-
jekts tika 
realizēts ar 
Gaigalavas 
un Rikavas pamatskolas  skolēnu līdzdalību un 
skolotāju palīdzību. 

Tikšanās sākumā, iepazīstot tuvāk Rikavas skolē-
nus, baudījām sagatavotās maizītes un tēju. Turpinā-
jumā treneris Andrejs Jesko vadīja nodarbību par ve-
selīgu uzturu, dzīvesveidu, regulāru treniņu un fiziskās 
slodzes ietekmi uz veselību ar praktisku nodarbību – 

treniņu skriešanā. 
Treneris mums parā-
dīja dažādus iesildī-
šanās vingrinājumus, 
bet pēc tam skrējām 
vairākus apļus apkārt 
stadionam. Tālāk mūs 
gaidīja dažādi fiziski 
vingrinājumi apkārt 

šķēršļu 
konusiem. 
Sadalījā-
mies ko-
mandās  
un piedalī-
jāmies 
stafetē. 
Uzvarēja 
tie, kuriem 
visa ko-

manda spēja visātrāk aizskriet līdz noteiktajam mēr-
ķim. Piekusuši, un ar mitrām mugurām devāmies uz 
skolu, kur notika skolotāju sagatavota viktorīna par 
Rēzeknes novadu ―Mans novads‖. Jautājumi bija inte-
resanti, izglītojoši un palīdzēja labāk saprast mūsu 
novadu, tā tradīcijas, personības, vietas. 

   Jaunieši pateicās 
saviem vecākiem 
par rūpēm, mīlestī-
bu un atbalstu bēr-
nības un agrās jau-
nības posmā. Pa-
sākumā vadītāja 
pastāstīja par jaun-
iešu iecerēm un 
plāniem, par viņu 
dzīves redzējumu. 
Bija arī pastrādāto 
nedarbu sarakstiņš, kurus ta-
gad varēja atklāt un kopīgi par 
tiem pasmieties.  
   Svētkus ar muzikāliem 
priekšnesumiem kuplināja du-
ets „Paprika‖  un Dricānu jaun-
iešu deju kolektīvs „Jumalēni‖, 
kurā dejo arī pilngadniece Vil-
ma Kolneja.  Jumalēni uz ska-
tuves mīļi sumināja 
Vilmu.  Jauniešus 
sveica Gaigalavas 
pagasta pārvalde,  
kultūras nams un  
kultūras nama paš-
darbības kolektīvi.  
Amatierteātris 
„Apīnis”  ieradās kā 
bērnudārza grupiņas 
bērni, kuri bija saga-
tavojuši interesantus 
dzejolīšus un jautājumus.  Amatierteātris „Bykovīši‖  

pilngadniekus  aicinā-
ja darboties līdzi  mu-
zikālājā  teātrī, kā arī 
dažādās intonācijās 
pateikt atbildes uz 
jautājumu - Kāpēc 
ieradāties uz svēt-
kiem. Deju grupa 
„Raffaello” ar deju 
„Krāsaini sapņi”  no-
vēlēja piepildīt jaunī-
bas sapņus. Jauniešu 

centra „Enjoy‖ dalībnieki ar interesantu 
deju sveica gaviļniekus. 
   Jauniešu deju kolektīvs „Krēslīte” ar 
deju ‗‘Induļa žigliņš‖ sveica pilngadnie-
kus un saviem dejotājiem – Annai Bari-
novai un Jānim Počam  bija sarūpējuši 
īpašas dāvanas ar uzdevumu - kurš 
ātrāk atvērs dāvaniņu. 
   Svētku balli spēlēja grupa  „Nakts 
ekspresis‖.  

   Pašdarbības kolektīvi tiek aicināti piedalīties 
citu pagastu un novadu rīkotajos pasākumos.  
Amatierteātris  „Optimisti‖  šogad piedalījās 
senioru teātru festivālā „Pieneņu pūkas‖ Lietu-
vā. Amatierteātris „Apīnis‖ ar izrādi  kuplinājis 
pasākumus - Volkenbergas pils svētki Mākoņ-
kalnā, Pēterdiena Gailumu ciema Kromakolnā, 
ielu teātru festivāls Viļānos.   Paldies visiem 
pašdarbniekiem un atbalstītājiem par kopā 
radītajiem svētku mirkļiem!  

                       Gaigalavas kultūras nama  
vadītāja Valentīna Deksne 

skolas ziņas 
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Gaigalavas pagasta pārvaldes bezmaksas izdevums ”Gaigalavas Ziņas”. Tiek izdots 1 reizi 2 mēnešos.  

Sūtiet savas atsauksmes, publikācijas, sludinājumus u.c.  
Elektroniski izdevumu var izlasīt Rēzeknes novada mājas lapā, E-avīzes. Atbildīgā par izdevumu: Laura Sarnoviča t. 29325674  

            e-pasta adrese: laura.sarnovica@inbox.lv 

 

                  PASĀKUMI          PASĀKUMI          PASĀKUMI 

Īstenots projekts "Nāc 
un baudi dzīvi!" 

   Sadarbībā ar biedrību 
"Lubāna vilnis" 
Gaigalavas jau-
niešu centrā 
„Enjoy” tika īste-
nots jaunatnes 
inventāra iegādes 
projekts. Projekta 
mērķis bija pilnvei-
dot un palielināt 
jauniešu brīvā 
laika pavadīšanas 
iespējas jauniešu 
centrā. Projekta ietvaros tika iegādāts - elektriskā 
plītiņa ar cepeškrāsni, mazā virtuves tehnika (mikseris 
un blenderis) un dažādi trauki, katli, cepamtrauki un 
galda piederumi, kā arī 2 akustiskās ģitāras. 
   Jaunieši tehnoloģiju laikmetā brīvo laiku labprāt 
pavada ar telefoniem un planšetēm, aizmirstot par 
fiziskām aktivitātēm, kopā darbošanos un radošumu. 

Tādēļ, lai veicinātu kopā būšanu  un radošumu ar 
draugu, vecāku un skolotāju klātbūtni, rīkosim 
dažādus kulinārijas un muzicēšanas vakarus un 

pasākumus.  
Mācīsimies un 
mācīsim viens ot-
ram pagatavot kaut 
ko garšīgu, to pēc 
tam pie sirsnīgām  
un svarīgām sar-
unām kopā 
notiesāsim.   
   Iemēģinot jaunie-
gūto inventāru, rīko-

jām picu cepšanas vakaru. Jaunieši sacepa 3 ļoti 
gardas un lielas picas, ko kopīgi tur pat arī notiesā-

jām. Vēl karstajās (kaut arī tās šovasar bija nedaudz) 
dienās taisījām un veldzējāmies ar saldējumu koktei-
ļiem.  
   Padarīsim mūsu ik dienu notikumiem un dažādām 
aktivitātēm bagātāku, nāciet un baudīsim dzīvi kopā!  

Jauniešu centra „Enjoy‖ vadītāja 
 Marika Skābarde  

15.septembrī Gaigalavas KN  plkst.20.00 
Meirānu tautas nama amatierteātra ''Zeltrači'' 
iestudējumā izrāde: A.Niedzviedzis ''Dūdene 
zin''. Ieejas maksa 1,50 EUR,  
skolēniem -1,00 EUR  

  Lugas darbība notiek kādā pagastā kur attēlotas dzī-
ves ainiņas pirms vēlēšanu gaisotnē. 
  Lugas galvenā varone ir visu zinoša, bet izrādās ka 
ne vienmēr viņa visu zina, līdz ar to rodas dažādi sa-
dzīviski pārpratumi... 
6.oktobrī plkst.21.00 Muzikantu saiets 

   Pēc zināšanu 
papildināšanas 
par savu nova-
du, skolotāji 
aicināja mums 
apgūt tūrisma 
iemaņas un 
organizēja sa-
censības – sta-
fetes tūrismā 

dažādās tūrisma iemaņās, kuras varētu pielietot orien-
tējoties mežā, pārvarot šķēršļus vai uzslejot telšu pil-
sētiņu. Piemēram, mezglu siešana, telts uzcelšana un 
nojaukšana, pāriešana pāri šķēršļiem, ugunskura ie-
kuršana, šaušana mērķī, lekšana.  Paēduši vakariņas, 
kuras pagatavoja skolas pavārītes, devāmies atpakaļ 
uz stadionu, jo pēc mēģinājumiem sadalījāmies ko-

mandās un sacentāmies visās iepriekš minētajās ka-
tegorijās. Uzvarēja tie, kuri pareizi un ātri visu bija iz-
darījuši visīsākajā laikā.  Lai realizētu šo stafeti tika 
izmantots iegādātais inventārs. Vēlāk tika apbalvoti 
uzvarētāji, respektīvi, veiklākie, gudrākie, ātrākie. Vei-
cināšanas salduma balvas saņēma visi dalībnieki. Pēc 
apbalvošanas vienojāmies kopīgā futbola mačā. Lai 
veicinātu labāku atmosfēru, tika atskaņota mūzika. 

Projekta ietvaros tika iegādātas divas trīsvietīgās 
teltis, četri guļammaisi, četri telšu paklājiņi un futbola 
bumba. 

Mēs pateicamies novadam par piešķirto finansēju-
mu, jo šis bija lielisks piedzīvojums no kura tika iegū-
tas daudz vērtīgas lietas, lai dzīvotu veselīgi, intelektu-
āli savā dzimtajā novadā - Rēzeknes novadā. 

 
Skolēnu projekta koordinators Imants Spīčs 

Jc”enjoy” 

SVECĪŠU VAKARISVECĪŠU VAKARI  
14. oktobris14. oktobris, , sestdienasestdiena::  

plkst. plkst. 13.0013.00  ––  ĪDEŅASĪDEŅAS  kapi (kapi (ar svēto Misi)ar svēto Misi)  
plkst. plkst. 15.0015.00  ––  GAIGALAVASGAIGALAVAS  kapikapi  

21. oktobris21. oktobris, , sestdienasestdiena::  
plkst. plkst. 13.0013.00  ––  SVĒTEŅUSVĒTEŅU  kapikapi  
plkst. plkst. 15.0015.00  ––  PINTĀNUPINTĀNU  kapikapi  

  
Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs!Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs! 


